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hustru somnade i döden Thorsdagen den 4:e dennes. En häftig
bröstfeber förorsake hennes förtidiga nedkom<sv med en liten gosse,
som efter fyra timmar afled. Härpå följde en grufligt våldsam infiam
mation i underlifvet, som i förening mcd bröstfebern snart äiidade
hennes dagar. Alit förlopp inom en vecka. Jag sitter här, till jorden
tryckt, omgifven af fem moderlösa, den älsta, en flicka, ännu icke elfva
år gammal, den yngsta (gosse) 20 månader7

Vär vackra, miida, tåliga af hjerta<t) <öm>ma Mamma var endast 29
år. Du s<er) väl, att det varit min tröst att tänka <***> dä jag snart går

10 hädan, barnen sk<ulle ega hennes vård, och hon fä se dem till <hin)na
till förståndiga är. Gud vår H<erre) har velat taga denna tröst ifrån mig
<jem>te ali glädje för mitt återstäende iif. <Jag> måste bära det och jag
viii bjuda <till.>

1 går förde vi vår saknade till <sitt> hvilorum vid sidan af en liten
Mag<dalena,> hvilken vi för ett år sedan lade i jo<rden> tvä år gammal.

Tungt, tungt hjerta gör mitt <***> Helsa kärt Otto och Dina barn.
M<åtte> <Gud> länge förskona Eder frän ytterlig<ar>e sorger.

Din kärleksfulla Broder
20 Janne.

Helsingfors den 8 Juni 1857.
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Helsingfors d. 22 Juli 1857.

30 Kära Hanna barnet!

Det var beskediigt, att Du skref sä snart och jag kan äfven fägna Dig
med det beröm, att Ditt bref var helt snällt skrifvet.

Jag har haft helt ledsamt efter Er, och lilla Kalle frågar ofta efter
Anna och Nanne och Ninni och Alle. Han är, Kalle stackare, åter sjuk
i tandplågor, och det är rätt lyckligt, att vi hafva honom här hemma.

Ledsen har jag varit deröfver, att jag giömde päminna er om
Mammas namsdag, så att ni skulle firat den mcd bön och sång. Pappa
var både för- och eftermiddag ute vid grafven, som nu är täckt med

40 gräs och prydd med blommor. Afver lilla Malenas graf har två
löfkojor och två små Bellisplantor.

Du fär kära barnet härefter glömma att fira Din namnsdag, som nu
är oss en sorgedag. 1 stället skall Du få fira din födelsedag mcd litet
fremmande.

Lät nu se, att i alla ären snälla och beskedliga och lyden Maria. Tänk
huru ängsligt det vore för Pappa, som längtar att återse er, om jag då
icke får beröma er, utan hör att ni uppfört er ilia. Kom ihåg att taga
vara på Wille, sä att han icke gör sig någon olycka; men sök att ieda
honom med goda ord, och bed äfven de andra gossarne beske%ligt när

50 Du vill förmå dem till något. Jag tänker, ingen af dem skall vara så
stygg, att han icke gör, hvad du vackert beder om. Jag helsar dig och
dem alla kärleksfullt, påminnande er om den stora sorg, som trycker
Pappa, och om er skyldighet att göra mig den enda glädje, som kan
lindra mina bekymmer, genom att vara goda och snälla barn.

Bed Maria, om någon af er skulle blifva sjuk, att fräga Tante



Efter hustruizs död antecknade J. V. Snellman i familjebibein: »Den 4
Joni 1857 kallade Gttd från oss vår älskade, som skänkt alla dessa flfvet,
och med Hen;ze vårt hemsfrid och Fnitt återstående lifi glädje. J. V &n».
Bibetn tillhör Sueilman—initseet i Kuopio.
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Björckman, hvad hon skali göra och icke gifva er medikamenter utan
att fråga. Säg Tante, att farbror Ingman viii, att ni för sjuk mage först
skolen intaga ett skedblad ricinolja och 4 timmar derefter börja med
Bouchtens rödsots droppar 10 å 15 droppar hvar timme. Skulle blod
visa sig så bör man dricka äggvatten — 6 ägghvitor vispade i ett stop
för,ut uppkokt vatten, sedan det fått kalina.

Svarta band får ni. Afvenså litet kringior och ärtskidor, att stufva två
dagar.

Moster helsar. Helsa Maria. Varen tacksama mot henne, som är så
10 beskedligt och oss alla så tillgifven. Gud vare hos Eder! Er

öme Fader.

75 J. V SNELLMAN - H., A.H., J.L. & V. SNELL
MAN 24. VII 1857
HUR, JVS handskrfisswnling

20 Hanna, Hinni, Janne och Wille!

Äiskade barn! Pappa glömde att skicka er metkrokar. Här medfölja nu
8 stycken jemte svart siike till refvar. Beden Farbror Björckman hafva
godheten visa er, huru krokarne fästas vid refvarne. De fyra får ni taga
åt er; de andra fyra bören 1 spara, för att hafva i beredskap, om någon
krok förloras.

Kalle har åter varit sjuk i tandplågor, men är igen bättre. Gud Iåte
er vara friska. Barfota får ni springa, när det är vackert väder och
marken är torr. Bed Maria lära er att smörja era stöfior och håll dem

30 alltid väl smorda. Rusthållarn ger väl ister och talg som smältes
tiilsamman till smörja.,

Bed Maria köpa smultron alla dagar och gå flitigt ut med henne, för
att sjelfva plocka.

Ni får icke gå ensama att meta eller simma eller eljest till strand.
Maria kommer nog med er.

Gud vare hos er, älskade barn. Kommen ihåg att göra Pappa
stackare glädje genom ert goda uppförande.

Er öme Fader.
40 Helsingfors den 24 Juu 1857.
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Till alla barnen!

50 Hannas senaste bref har jag fått. Jag skrifver nu några ord, för att
berätta er, att Kalle är frisk och snäll. Han har sin vagn lagad och är
mycket glad att få åka. Några kycklingar hafva vi också, som han
mycket fägnar sig åt. Ofta talar han om er.

Det gläder mig, att vädret nu synes blifva vackert. Bed nu Maria
hvar enda dag gå ut med er och taga middagen mcd i en korg. Hon får


